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หนังสือเช�ญประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2559

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห�องจูป�เตอร� 4-5 ชั�น 1 อาคารชาเลนเจอร� เมืองทองธานี 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 

บริษัท  เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) 

   30 มีนาคม 2559 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น   
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1.  สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2558 
  2.  รายงานประจําปี 2558 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) 
  3.  ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออก
       จากตําแหน่งตามวาระ 
  4.  ข้อมูลผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอชื่อ ประจําปี 2559 
  5.  ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
  6.  ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น   
  7.  การออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 
  8.  แผนท่ีอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี 

9.  แบบการลงทะเบียน เอกสารท่ีต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะและ 
     หนังสือมอบฉันทะตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด  

  10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2558 
 

 เม่ือวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด 
(มหาชน)  (“บริษัท”)  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันอังคารท่ี 19 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 ชั้น1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่อง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน  
2558 
 
 ความเป็นมา  บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 3 กันยายน 
2558 ซ่ึงได้จัดทํารายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน  

 ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 
3 กันยายน 2558 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 
รับรอง โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุม ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1 

 คะแนนเสียงสําหรับการรับรอง  เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2558 
 
 ความเป็นมา  บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญั ซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปี 2558 ซ่ึง
ปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2  
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 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2558 ซ่ึงสรุปผลการ
ดําเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปี 2558 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

 คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  เนื่องจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 
 ความเป็นมา  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีกําหนดให้บริษัทต้องจัดทํางบการเงินประจําปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี
ของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
 

  ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซ่ึงแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ในปี 2558 ท่ี 
ผ่านมา โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

 งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน  

         หน่วย: ล้านบาท 

 
 
 

___________________________________________________________________ 

*   คํานวณจากจํานวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  จํานวน 1,380 ล้านหุ้น 
 

  โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจําปี 2558 ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2  

 คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ   เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2558 เพ่ือต้ังสํารองตามกฎหมายและการ  
 จ่ายเงินปันผล 
 
 ความเป็นมา   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 116 และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กําหนดให้บริษัทจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน 
จดทะเบียน   

  นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าอัตราร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอ่ืน (ถ้ามี) แต่ในกรณีท่ีมีความจําเป็นหรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่
ปกติ บริษัทอาจนํามาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้นๆ ตามความเหมาะสมได้  

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพย์ 2,814.9 3,822.2 
หนี้สิน 971.0 984.6 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,843.9 1,873.6 
รายได้จากการขาย 3,499.7 3,430.3 
กําไรสําหรับปี 396.9 390.1 
กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) * 0.288 0.283 
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 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนและชําระแล้ว จํานวน 1,380 ล้านหุ้น และมีกําไร
สําหรับปีตามงบการเฉพาะกิจการ เท่ากับ 390,081,706 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.283 บาท1  

  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติตั้งสํารองตามกฎหมาย จํานวน 4,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 
ของกําไรสุทธิประจําปีของงบเฉพาะกิจการ เพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย รวมเป็นการต้ังทุนสํารองตามกฎหมายแล้วท้ังสิ้น 
34,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน 

 นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือ หุ้นเพ่ืออนุ มัติจ่ายเงินปันผลประจําปี  2558 เป็นจํานวนเงิน 
359,100,000 บาท  คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.260 บาท1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92 ของกําไรสําหรับปีตามงบการเฉพาะกิจการ 
โดยมีการจ่ายปันผลตามรายละเอียดดังนี้ 

 1.  จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดคร่ึงปีแรก เป็นจํานวนเงิน 127,500,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.092 บาท1 
เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2558  
2.  จ่ าย เงิน ปั น ผลระหว่ างก าล งวด ไตรมาส  3 เป็ น จํ าน วน เงิน  86 ,700 ,000  บาท  คิ ด เป็ น อั ต รา 
หุ้นละ 0.063 บาท1 เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558   

 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายรวมเป็นเงิน 144,900,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.105 บาท1 

  ท้ังนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามท่ี
ปรากฏรายช่ือ ณ วันกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธท่ี 9 มีนาคม 2559 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อ
สิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีท่ี 10 มีนาคม 2559  โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2559 ท้ังนี้ การให้
สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
  
 หมายเหตุ 1. การคิดอัตราปันผลต่อหุ้น คํานวณจากจํานวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  จํานวน 1,380 ล้านหุ้น 
 
 คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ   เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 
 
 ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 70 และ 71 และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีในอัตรา
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด  
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 คน คือ 
 
         ชื่อ     ตําแหน่ง 
 1.  นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 2.  นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล    กรรมการ 
 3.  นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์  กรรมการ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ 
ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559  เลือกตั้ง 1) นายชัยยงค์  รัตนเจริญศิริ 2) นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล และ 
3) นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ซ่ึงเป็นกรรมการรายเดิมเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง  เนื่องจากกรรมการท้ัง 3 ท่าน 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของบริษัท ซ่ึงสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) และหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3  และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์และประวัติการทํางานท่ีดี และมีภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติ 
ท่ีดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท 
 ท้ังนี้  กรรมการรายเดิมท้ัง 3  คนข้างต้น  ไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทําให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  
 สําหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 
ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีท่ีผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทข้อมูลการดํารงตําแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืน รวมทั้งข้อมูล ความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3  
 

  คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 
 

วาระที่ 6  พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ประจําปี 2559 
 
 ความเป็นมา   ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16  ซ่ึงกําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบ 
ของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซ่ึงอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นครั้งคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รบัเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจําทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มี
การเปลี่ยนแปลง จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยบริษัทเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยประจําปี 2559  ตามหลักเกณฑ์ดังนี้    
 1.  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
      - ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกนิ 1,600,000 บาทต่อปี  

     - โบนัส กรรมการบริษัทได้รับโบนัสจากผลการปฎิบัติงานของกรรมการประจําปี 2558 รวมไม่เกิน 400,000 
บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม 

 2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
     - คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวม
ไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนท่ีเหมาะสม 

 คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ   เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 
 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 
 
 ความเป็นมา  เพ่ือให้เป็นไปประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
ซ่ึงกําหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน เนื่องด้วยบริษัท สํานักงาน  อีวาย  จํากัด โดยคุณสุมาลี รีวราบัณฑิต เป็นผู้สอบบัญชีและ 
ลงลายมือชื่อในงบการเงินประจําปี 2552-2558 (7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน) ของบริษัทก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดังนั้น ในปี 2559 จึงเสนอให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชีเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
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 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สํานักงาน  อีวาย  จํากัด เป็นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อยประจําปี 2559 เนื่องจากมีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าท่ีได้
เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีค่าสอบบัญชี 
ท่ีเหมาะสม 

  ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด เป็นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง
บุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี  ดังน้ี 
 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2559 
  นางสาววิสสุตา จริยธนากร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ 
  นางพูนนารถ เผ่าเจริญ     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ 
  นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 
 แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 ท้ังนี้ บริษัทท่ีเป็นสํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับ 

 บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน 
 ข้อมูลผู้สอบบัญชท่ีีได้รับการเสนอชื่อประจําปี 2559 ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 4 

  2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงิน ประจําปี 2559 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และ 
งบการเงินรวม เป็นเงินจํานวน 1,680,000 บาท (เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 90,000 บาท) ท้ังนี้ ไม่รวมค่าบริการอ่ืน 
เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทําเอกสาร เป็นต้น 

3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2559 ของบริษัทย่อย เป็นเงินจํานวน 920,000 บาท (เพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 10,000 บาท) โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ท้ังนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น เช่น ค่าเดินทาง 
ค่าจัดทําเอกสาร เป็นต้น 

ค่าสอบบัญชี ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 
1.  บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง 
จํากัด (มหาชน) 

1,680,000 บาท 1,590,000 บาท 

2.  บริษัทย่อย*    920,000 บาท   910,000 บาท 
รวม  2,600,000 บาท 2,500,000 บาท 
* บ ริษั ท ย่ อ ย  ป ระกอบ ด้ วย  บ ริษั ท  เถ้ า แ ก่ น้ อ ย  เรส เต อ รอ งท์  แอน ด์  แฟ รน ไช ส์  จํ า กั ด , บ ริษั ท  เ อ็ น ซี พี  

เทรดด้ิง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด, และ บริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตร้ี จํากัด 
 

 คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 อนึ่ง วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 และมีสิทธิรับเงินปันผล คือ 
วันท่ี 9 มีนาคม 2559 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (วันปิดสมุดทะเบียน) คือ วันท่ี 10 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ การให้สิทธิรับ 
เงินปันผลดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
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 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมท้ังเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 โดยดําเนินการได้ตั้งแต่วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2559 โดย
บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มี 
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันอังคารท่ี 19 เมษายน 2559 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 ชั้น1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี โดย
บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน เพ่ือเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้ังแต่เวลา 08.00 น.  

อนึ่ง เพ่ือความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งต้ังบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแทนใน
การประชุมครั้ งนี้   โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ  ก  หรือ  แบบ  ข  หรือแบบ  ค  
ท่ีแนบมาตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 9 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค 
ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก 
http://www.taokaenoi.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามท่ีระบุไว้เท่าน้ัน  

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระที่ ไม่ได้ 
ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ดังน้ี  

1) นายยุทธ  วรฉัตรธาร   
2) นางวณี  ทัศนมณเฑียร  
 
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 5  

ท้ังนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามท่ีกําหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพ่ือให้ 
บริษัทได้รับภายในวันจันทร์ท่ี 18 เมษายน 2559 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สําหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่
ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

 

                         ขอแสดงความนับถือ 

 
 
           (นายอิทธิพัทธ์  พีระเดชาพันธ์) 
                 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
      บริษัท  เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) 
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หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท(http://www.taokaenoi.co.th) 
และสามารถส่งคาํถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: 
koosoon.r@taokaenoi.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท  เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด 
(มหาชน)  337 ถนนบอร์นสตรีท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02 
984 0118 โดยระบุท่ีอยู่หรือข้อมูลท่ีใช้ใน การติดต่อได้อย่างชัดเจนเพ่ือบริษัทจะติดต่อกลับได้  

2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2558 กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับ
หนังสือรายงานประจําปี 2558” ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 10 

 

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ : นายคู่สูรย์  รัตนะพร   ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

            โทรศัพท์ 02 984 0666 ต่อ 315  โทรสาร 02 984 0118 
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EGM 02/58  
 
 

 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 2/2558 

 
วัน เวลา และสถานท่ี      ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 3 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Board Roomชั้น 1 

สํานักงานเมืองทองธานี บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 337 ถนนบอนด์สตรีท ตําบลบางพูด 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
 
เริ่มการประชุม 
 
 นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรรมการ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดูแล
การประชุมได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และแนะนํากรรมการที่เข้าร่วมประชุมให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 

ฝ่ายจัดการดูแลการประชุม ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการออกเสียงและการนับคะแนนเสียง โดยในการลงคะแนนเสียง จํานวน 
1 หุ้น จะมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง ในวาระใดๆ หากไม่มีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะสรุปว่าได้มีการลงมติเป็น
เอกฉันท์ ถ้ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะนํามาตรวจนับและหักออกจากคะแนน
เสียงทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนท่ีเหลือจะถือเป็นการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” จากนั้นฝ่ายจัดการ
ดูแลการประชุมได้แนะนํากรรมการ และผู้ท่ีได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

 
 

กรรมการบริษัท 
1. นายยุทธ  วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. นางวณี    ทัศนมณเฑียร กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกุล กรรมการ 

 5.    นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 6.   นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ 
 7.   นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานสารสนเทศ 
 8.   นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ กรรมการ / ผู้อํานวยการสายงานท่ัวไป 
 

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม 
1. นายจิระพงษ์  สันติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 
2. นายบุญชัย  โควพานิช  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ 
3. นายคู่สูรย์  รัตนะพร  ผู้อํานายการฝ่ายการเงิน  
 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า การประชุมในวันน้ี มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจาก 
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จํานวน 3 คน นับจํานวนหุ้นรวมกันท้ังสิ้น 255,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้แล้วท้ังหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมวิสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น 
ครั้งท่ี 2/2558 และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
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ระเบียบวาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 
 
  ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี  1/2558 ของบริษัท ได้จัด ข้ึนเม่ือวัน ท่ี  
30 มิถุนายน 2558 ท่ีผ่านมา โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 ของหนังสือ 
เชิญ ประชุมที่ ได้ จั ดส่ ง ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นแล้ ว  ท้ั งนี้  คณ ะกรรมการเห็นว่ าได้ มี การบั น ทึกรายงานการประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
  
มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซ่ึง
ประชุมไปเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  
  เห็นด้วย  255,000,000 เสียง 
  ไม่เห็นด้วย  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 พิ จ ารณ าอนุ มั ติ เป ล่ี ยน แป ล งมู ล ค่ าที่ ต ร า ไว้ ข อ ง หุ้ น ข อ งบ ริ ษั ท จ าก เดิ ม มู ล ค่ า 

หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 
 

ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการ
เป ลี่ ย น แ ป ล ง มู ล ค่ า ท่ี ต ร า ไ ว้ ข อ ง หุ้ น ข อ ง บ ริ ษั ท  โด ย ล ด มู ล ค่ า หุ้ น ท่ี ต ร า ไว้ จ า ก หุ้ น เ ดิ ม หุ้ น ล ะ  1 บ า ท  
(หนึ่งบาท) เป็นหุ้นละ 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) ซ่ึงจะทําให้จํานวนหุ้นของบริษัทเพ่ิมจากเดิม 345,000,000 หุ้น (สามร้อย 
สี่สิบห้าล้านหุ้น) เป็น 1,380,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบล้านหุ้น)  

 
ท้ังนี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะมีทุนจดทะเบียน 345,000,000 

บาท (สามร้อยส่ีสิบห้าล้านบาท) และมีหุ้นท้ังหมดเป็นจํานวน 1,380,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบล้านหุ้น) โดย
แบ่งเป็นหุ้นท่ีจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 1,020,000,000 หุ้น (หนึ่งพันย่ีสิบสิบล้านหุ้น)          

 
เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคําถามใดๆ ประธาน จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท ตาม
รายละเอียดที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  
  เห็นด้วย  255,000,000 เสียง 
  ไม่เห็นด้วย  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท 
 

ประธานแจ้ ง ต่อ ท่ี ป ระชุม ว่า  เพ่ื อ ให้ สอดคล้ องกั บการเป ล่ียนแปลงมูลค่ า ท่ี ตราไว้ของ หุ้นของบริษั ท  
ซ่ึงระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
(แ ล ะ ที่ แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม )  ดั ง นั้ น  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท จึ ง เ ห็ น ส ม ค ว ร ใ ห้ เส น อ ต่ อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้ 

 
 ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน         345,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบห้าล้านบาท) 
 แบ่งออกเป็น                      1,380,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบล้านหุ้น)         

มูลค่าหุ้นละ                               0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์)   
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามัญ                        1,380,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบล้านหุ้น)         

 หุ้นบุริมสิทธิ                                            -   หุ้น (-) 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง 
ทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท ตามรายละเอียดที่ประธานฯ 
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  
  เห็นด้วย  255,000,000 เสียง 
  ไม่เห็นด้วย  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
 
      ไม่มีผู้ถือหุ้น “ซักถาม” “แสดงความเห็น” หรือ “เสนอแนะ” ใดๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 
และ ปิดประชุม เม่ือเวลา 12.00 น.  
 
 
      ลงชื่อ__________________________ประธานที่ประชุม 
                                (นายยุทธ  วรฉัตรธาร) 
       
ลงชื่อ______________________ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายณัชชัชพงศ์  พีระเดชาพันธ์)   
               เลขานุการบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3 

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

1.  นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ 

อายุ:   60 ปี 

ตําแหน่ง:   กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษา:  ปริญญาโท บริหารบัณฑิต (การเงิน), มหาวิทยาลัย Scranton ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

ความเชี่ยวชาญ: 

ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท 
ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกํากับนโยบายและการวางแผนกลยุทธ ์
ด้านบัญชี การเงิน 
ด้านการบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลกิจการ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:  

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 58/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง:  

 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง 
 2541 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่, ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 2556 - 2556 กรรมการ, โรซานต์ ไบโอโลจิคอล เทคโนโลยี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: (ไม่มี) 

จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท: 

 ตนเอง      (ไม่มี) 
 คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ   (ไม่มี) 

การเข้าร่วมประชมุในรอบปีที่ผ่านมา: 

1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 15/15 ครั้ง 
2.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง 
3.  เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558  3/3 ครั้ง 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง:  กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 

จํานวนปีที่กรรมการเคยตํารงตําแหน่ง:  5 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3 

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกําหนดข้ันต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ฯ 
และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระตามท่ีระบุข้างต้น และต้อง 

1. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และ 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่ เป็นบริษัท 
จดทะเบียน 

 

 

 



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)12

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3 

2.  นายสมบุญ ประสิทธ์ิจูตระกูล 

อายุ:   57 ปี 

ตําแหน่ง:   กรรมการบริษัท 

คุณวุฒิการศึกษา:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 
  ปริญญาตรี การตลาด, San Jose State University , USA 

ความเชี่ยวชาญ: 
 

ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท 
ด้านการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ ์
ด้านการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ 
ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:  

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง:  

 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง 
 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์ 
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ริเวอร์โปร์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ 
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. กระดาษธนธาร 
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อิปปุโดะ (ประเทศไทย) 
  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: (ไม่มี) 

จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท: 

ตนเอง      (ไม่มี) 
คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ   (ไม่มี) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 15/15 ครั้ง 
2.  เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558   3/3 ครั้ง 
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง:  กรรมการบริษัท 

จํานวนปีที่กรรมการเคยตํารงตําแหน่ง:  3 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3 

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกําหนดข้ันต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ฯ 
และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระตามท่ีระบุข้างต้น และต้อง 

1. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และ 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่ เป็นบริษัท 
จดทะเบียน 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3 

3.  นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ 

อายุ:   36 ปี 

ตําแหน่ง:   กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการสายงานสารสนเทศ 

คุณวุฒิการศึกษา:  ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ความเชี่ยวชาญ: ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท 
ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ด้านการบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลกิจการ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:      

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 86/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง:  
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการสายงานสารสนเทศ, บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง 

 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลด้ิง 
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดร.โทบิ 
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ไทย ฟอร์เวิร์ด บิวด้ิง 
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ทเว็นต้ีโฟร์ โปรเจ็คส์ 
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์ 
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ 
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอ็นซีพี เทรดด้ิง แอนด์ ซัพพลาย 
2557 - 2558 กรรมการ, บจก. อินด้ี แบดเจอร์ 
2555 - 2558 กรรมการ, บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: พ่ีของนางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 
      พ่ีของนายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 
 

จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท: 
 ตนเอง      99,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 7.17%) 
 ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลด้ิง)   54,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.91%) 
 คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ   (ไม่มี) 
 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท   11/15  ครั้ง 
2.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง 
3.  เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558   2/3 ครั้ง 
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง:  กรรมการบริษัท 

จํานวนปีที่กรรมการเคยตํารงตําแหน่ง:  12 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3 

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกําหนดข้ันต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ฯ 
และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระตามท่ีระบุข้างต้น และต้อง 

1. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และ 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่ เป็นบริษัท 
จดทะเบียน 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3 

หลักเกณฑ์การแต่งต้ังเข้าดํารงตําแหน่ง ข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. หลักเกณฑ์การแต่งต้ังเข้าดํารงตําแหน่ง  

บริษัทฯ คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเข้าตํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ท้ังนี้ ผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
จะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และสามารถอุทิศเวลาได้ และต้องมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึง
ประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ กจ. 8/2553 เรื่อง การ
กําหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท นอกจากน้ี การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ 
จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 

บริษัทฯ จะจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า
สามคน  

2.      คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 
 
บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน  

ซ่ึงคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกําหนดข้ันต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ฯ และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี ้

 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืน 
คําขออนุญาตต่อสํานักงาน ท้ังนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ 
ท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่ 
น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ําประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานอง
เดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมี
ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือต้ังแต่ย่ีสิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ท้ังนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3 

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกําหนดข้ันต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ฯ 
และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระตามท่ีระบุข้างต้น และต้อง 

1. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และ 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่ เป็นบริษัท 
จดทะเบียน 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3 

หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ี 
ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี  ซ่ึงมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มี อํ านาจควบคุมของบริษั ทฯ  และไม่ เป็ นผู้ ถื อ หุ้น ท่ี มีนั ย  ผู้ มี อํ านาจควบคุม  หรือ หุ้นส่ วนของ 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคําขอ
อนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการ
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(ข) เหตุผลและความจําเป็นท่ียังคงหรือแต่งต้ังให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ

อิสระ 

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบ 
อย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ 
งบการเงินได้ 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3 

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกําหนดข้ันต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ฯ 
และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระตามท่ีระบุข้างต้น และต้อง 

1. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และ 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่ เป็นบริษัท 
จดทะเบียน 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 4 

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจําปี 2559 

1.  นางสาววิสสุตา จริยธนากร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 
       

3853 
 

สํานักงานสอบบัญชี 
 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
 

ประวัติการศึกษา 
 

ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ประสบการณ์ทํางาน 
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  แห่งประเทศไทย 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
- ดํารงตําแหน่งหุ้นส่วน (Audit Partner) ของสํานักงานฯมาเป็นระยะเวลา 16 ปี 

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จํานวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการ 
  หลากหลายประเภทท้ังท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 
  ธุรกิจต่างประเทศท่ีมีสาขาอยู่ท่ัวโลก มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจประกัน 
  ก่อสร้างและเดินเรือ และมีความเชี่ยวชาญอย่างย่ิงในธุรกิจการผลิตและอสังหาริมทรัพย์ 

- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสําหรับการซ้ือขายและควบรวมกิจการ 
  รวมถึงการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสําหรับธนาคารและสถาบันการเงินท่ีประสบปัญหาใน 
  ปี 2540  
- ประกอบวิชาชีพต้ังแต่ปี 2527 

 

การมีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว 
 

 ไม่มี 
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2.  นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 
       

5313 

สํานักงานสอบบัญชี 
 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
 

ประวัติการศึกษา 
 

ปริญญาโท  สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ทํางาน 
 

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  แห่งประเทศไทย 

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

- ดํารงตําแหน่งหุ้นส่วน (Audit Partner) ของสํานักงานฯมาเป็นระยะเวลา 3 ปี 

- ผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จํานวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลาย 
  ประเภททั้งท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจ 
  ต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ท่ัวโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างย่ิงในธุรกิจการผลติสินค้าอุปโภค 
  บริโภค ยานยนต์ โรงแรม และบันเทิง 

- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คําปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบ 
  เป็นกรณีพิเศษเพ่ือการซ้ือขายกิจการ หรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาด 
  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- ประกอบวิชาชีพต้ังแต่ปี 2537 
 

การมีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว 
 

 ไม่มี 
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  ปี 2540  
- ประกอบวิชาชีพต้ังแต่ปี 2527 

 

การมีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว 
 

 ไม่มี 
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3.  นางพูนนารถ เผ่าเจริญ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 
       

5238 

สํานักงานสอบบัญชี 
 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
 

ประวัติการศึกษา 
 

ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทํางาน 
 

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  แห่งประเทศไทย 

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

- ดํารงตําแหน่งหุ้นส่วน (Audit Partner) ของสํานักงานฯมาเป็นระยะเวลา 3 ปี 

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จํานวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการ 
  หลากหลายประเภทท้ังท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 
  ธุรกิจต่างประเทศท่ีมีสาขาอยู่ท่ัวโลก ได้แก่ ธุรกิจการผลิตและอสังหาริมทรัพย์ และมีความ 
  เชี่ยวชาญอย่างย่ิงในธุรกิจสินเชื่อการเงินเพ่ือการอุปโภคบริโภคและธุรกิจหลักทรัพย์  

- มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอบบญัชีกับบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ท่ัวโลกและสํานักงาน 
  อีวาย อ่ืนในต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่นและไต้หวัน 

- มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอบบญัชีงบการเงินท่ีจดัทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีระหว่าง 
  ประเทศ (IFRS) ภายใต้การประสานงานกับ สํานักงาน อีวาย ฮ่องกง  

- ประกอบวิชาชีพต้ังแต่ปี 2537 
 

การมีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว 

 ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 4 

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจําปี 2559 

1.  นางสาววิสสุตา จริยธนากร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 
       

3853 
 

สํานักงานสอบบัญชี 
 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
 

ประวัติการศึกษา 
 

ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ประสบการณ์ทํางาน 
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  แห่งประเทศไทย 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
- ดํารงตําแหน่งหุ้นส่วน (Audit Partner) ของสํานักงานฯมาเป็นระยะเวลา 16 ปี 

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จํานวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการ 
  หลากหลายประเภทท้ังท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 
  ธุรกิจต่างประเทศท่ีมีสาขาอยู่ท่ัวโลก มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจประกัน 
  ก่อสร้างและเดินเรือ และมีความเชี่ยวชาญอย่างย่ิงในธุรกิจการผลิตและอสังหาริมทรัพย์ 

- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสําหรับการซ้ือขายและควบรวมกิจการ 
  รวมถึงการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสําหรับธนาคารและสถาบันการเงินท่ีประสบปัญหาใน 
  ปี 2540  
- ประกอบวิชาชีพต้ังแต่ปี 2527 

 

การมีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว 
 

 ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)20

         สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 5 

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

(ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในปี2559) 

ชื่อ อายุ 
(ปี) ตําแหน่ง ที่อยู่ การมีส่วนได้เสียใน

วาระที่เสนอ 
1.  นายยุทธ วรฉัตรธาร 68 ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการ

ตรวจสอบ 
337 ถนนบอนด์สตรีท 
ตําบลบางพูด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6  
(พิจารณากําหนด
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  
ประจําปี 2559) 

2.  นางวณี  ทัศนมณเฑียร 61 กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

ประวัติกรรมการอิสระ 

 

อายุ   68 ปี 

ตําแหน่ง   ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 0/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 6/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 12/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย 

Chartered Director Class (R-CDC) รุ่น 3/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 8/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 0/2543, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

 

1.  นายยุทธ วรฉัตรธาร 

         สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 5 

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

(ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในปี2559) 

ชื่อ อายุ 
(ปี) ตําแหน่ง ที่อยู่ การมีส่วนได้เสียใน

วาระที่เสนอ 
1.  นายยุทธ วรฉัตรธาร 68 ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการ

ตรวจสอบ 
337 ถนนบอนด์สตรีท 
ตําบลบางพูด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6  
(พิจารณากําหนด
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  
ประจําปี 2559) 

2.  นางวณี  ทัศนมณเฑียร 61 กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

ประวัติกรรมการอิสระ 

 

อายุ   68 ปี 

ตําแหน่ง   ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 0/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 6/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 12/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย 

Chartered Director Class (R-CDC) รุ่น 3/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 8/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 0/2543, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

 

1.  นายยุทธ วรฉัตรธาร 
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         สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 5 

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

(ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในปี2559) 

ชื่อ อายุ 
(ปี) ตําแหน่ง ที่อยู่ การมีส่วนได้เสียใน

วาระที่เสนอ 
1.  นายยุทธ วรฉัตรธาร 68 ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการ

ตรวจสอบ 
337 ถนนบอนด์สตรีท 
ตําบลบางพูด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6  
(พิจารณากําหนด
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  
ประจําปี 2559) 

2.  นางวณี  ทัศนมณเฑียร 61 กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

ประวัติกรรมการอิสระ 

 

อายุ   68 ปี 

ตําแหน่ง   ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 0/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 6/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 12/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย 

Chartered Director Class (R-CDC) รุ่น 3/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 8/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 0/2543, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

 

1.  นายยุทธ วรฉัตรธาร 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง  

 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง 
 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. หลักทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ 
 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. สหไทยสตีล ไพพ์ 
 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
 2547 – 2558 ประธานกรรมการ, บมจ. ไทยพาณิชย์ลิสซ่ิง 
 2547 – 2558 ประธานกรรมการ, บมจ. ปรีชากรุ๊ป 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท 

 ตนเอง      (ไม่มี) 

 คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ   (ไม่มี) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 15/15 ครั้ง 

2.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง 

3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558  3/3 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)22

 

 

อายุ   61 ปี 

ตําแหน่ง   กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ปริญญาตรี บัญชบีัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 18/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 138/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง  

 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง 
 2553 - 2557 ท่ีปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี, กรมสรรพากร 
 2553 - 2557 กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง, องค์การจัดการน้ําเสีย 
 2557 - 2557 กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

2554 - 2556 กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท 

 ตนเอง      (ไม่มี) 

 คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ   (ไม่มี) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 15/15 ครั้ง 

2.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง 

3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558  3/3 ครั้ง 

2.  นางวณี  ทัศนมณเฑียร 

         สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 5 

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

(ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในปี2559) 

ชื่อ อายุ 
(ปี) ตําแหน่ง ที่อยู่ การมีส่วนได้เสียใน

วาระที่เสนอ 
1.  นายยุทธ วรฉัตรธาร 68 ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการ

ตรวจสอบ 
337 ถนนบอนด์สตรีท 
ตําบลบางพูด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6  
(พิจารณากําหนด
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  
ประจําปี 2559) 

2.  นางวณี  ทัศนมณเฑียร 61 กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

ประวัติกรรมการอิสระ 

 

อายุ   68 ปี 

ตําแหน่ง   ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 0/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 6/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 12/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย 

Chartered Director Class (R-CDC) รุ่น 3/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 8/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 0/2543, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

 

1.  นายยุทธ วรฉัตรธาร 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 23

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 6 

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 30   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ 
รอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม 
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 
1 เดือน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 31  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพ่ืออนุมัติ
หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 
7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน  

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่ อันเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่น 
ท่ัวราชอาณาจักร 

ข้อ 33.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด  และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้ท้ังหมด จึงจะครบองค์ประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้า
การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง 
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น   ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม  ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการ
มิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ก็ให้ที่ประชุมเลือกต้ังผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซ่ึงได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน 

ข้อ 35  กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปีพึงกระทําดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงนิไว้เป็นทุนสํารอง 

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 6 

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 30   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ 
รอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม 
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 
1 เดือน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 31  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพ่ืออนุมัติ
หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 
7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน  

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่น 
ท่ัวราชอาณาจักร 

ข้อ 33.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด  และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้ท้ังหมด จึงจะครบองค์ประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้า
การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง 
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น   ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม  ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการ
มิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ก็ให้ที่ประชุมเลือกต้ังผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซ่ึงได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน 

ข้อ 35  กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปีพึงกระทําดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงนิไว้เป็นทุนสํารอง 

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน 
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(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอ่ืนๆ 

ข้อ 37 ประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการ
ประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดําเนินไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมให้เปลี่ยนลําดับวาระ 

 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระสําเร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทังหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 

 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียนวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และ
จําเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ท่ีประชุมกําหนดท่ีประชุมสถานท่ี วัน เวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือ
นัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนการประชุม และให้โฆษณา 
คําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย 

ข้อ 40 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจําปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 41 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี 

(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบการตรวจสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชี 

(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 42 ให้ท่ีประชุมสามัญประจําปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปีในการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้าท่ี
ใดๆ ในบริษัท ท้ังนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตามตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ข้อ 43 ผู้สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน 
และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพ่ือชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทท่ี 
ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

 ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจเข้าตรวจสอบสมุดและบัญชีและหลักฐานอ่ืนใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน
และหน้ีสินของบริษัทได้ในเวลาทําการของบริษัท และให้มีสิทธิท่ีจะเรียกให้กรรมการพนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความ
และคําช้ีแจงอย่างใดๆ ตามที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทํารายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชี 
เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี และต้องแถลงในรายงานเซ่นว่านั้นด้วยว่างบดุลนั้นได้จัดทําขึ้นโดยถูกต้องและแสดง
ถึงกิจการท่ีแท้จรงิและถูกต้องของบริษัทหรือไม่ 

การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 32   ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือ
มอบฉันทะจะต้องลงวันท่ีและลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ 
เข้าประชุม 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 6 

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 30   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ 
รอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม 
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 
1 เดือน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 31  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพ่ืออนุมัติ
หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 
7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน  

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่น 
ท่ัวราชอาณาจักร 

ข้อ 33.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด  และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้ท้ังหมด จึงจะครบองค์ประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้า
การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง 
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น   ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม  ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการ
มิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ก็ให้ที่ประชุมเลือกต้ังผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซ่ึงได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน 

ข้อ 35  กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปีพึงกระทําดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงนิไว้เป็นทุนสํารอง 

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน 
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ข้อ 34 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1)  หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมออกและเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน ถ้า
มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนที่สําคัญให้แก่ผู้ถือหุ้น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท อ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  

(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ 
การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดย
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

(ช) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพ่ือชําระหน้ีแก่เจ้าหน้ีตามโครงการเปลี่ยนหนี้เป็นทุน 

(ซ) กรณีอ่ืนใดก็ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คุณสมบัติกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ข้อ 14 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนท่ีพึงจะมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 15  ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 

 กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจ
ถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 6 

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 30   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ 
รอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม 
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 
1 เดือน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 31  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพ่ืออนุมัติ
หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 
7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน  

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่น 
ท่ัวราชอาณาจักร 

ข้อ 33.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด  และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้ท้ังหมด จึงจะครบองค์ประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้า
การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง 
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น   ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม  ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการ
มิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ก็ให้ที่ประชุมเลือกต้ังผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซ่ึงได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน 

ข้อ 35  กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปีพึงกระทําดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงนิไว้เป็นทุนสํารอง 

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน 
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การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

ข้อ 16 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ 
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซ่ึงอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นครั้งคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น 
ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซ่ึงได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการในอันท่ี
จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการท่ีเป็น
อิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด 

 

การจ่ายปันผลและจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

ข้อ 44 ห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่าย 
เงินปันผล 

 เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิท่ีข้อบังคับระบุไว้เป็นการอ่ืน เงินปันผลให้จ่ายตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน 

 การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควร
พอท่ีจะทําเช่นนั้น และรายงานให้ท่ีประชุมทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ให้
แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบ้ียแก่บริษัทหาก
การจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทําภายใต้ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี  หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา ( ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 30   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ 
รอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม 
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 
1 เดือน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 31  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพ่ืออนุมัติ
หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 
7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน  

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่น 
ท่ัวราชอาณาจักร 

ข้อ 33.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด  และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้ท้ังหมด จึงจะครบองค์ประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้า
การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง 
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น   ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม  ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการ
มิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ก็ให้ที่ประชุมเลือกต้ังผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซ่ึงได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน 

ข้อ 35  กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปีพึงกระทําดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงนิไว้เป็นทุนสํารอง 

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน 
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การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  

วาระทั่วไป 

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผยโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซ่ึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 

ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง 

ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ซ่ึงใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถแบ่งคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระได)้  

2. ในกรณีมอบฉันทะ 

2.1 ผู้ รับ มอบฉันทะจะต้ องออกเสี ยงลงคะแนนตามที่ ผู้ มอบฉันทะระบุ ไว้ ในหนั งสื อมอบฉันทะเท่ านั้ น  
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่
ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ 

รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ตามที่เห็นสมควร 

วาระเลือกต้ังกรรมการ  

สําหรับวาระการเลือกต้ังกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กําหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนน
เสียง เท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกต้ังบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกต้ังในคร้ังนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้  

2. กรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทําให้เกินจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้ง 
ในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาดเพ่ือให้ได้จํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 
ในคร้ังนั้น 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้

1. ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากท่ี
ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และขอให้ทําเคร่ืองหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือช่องงดออกเสียง 
แล้วแต่กรณี ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือข้ึนเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพ่ือนําไปตรวจนับ โดยใน
การนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจาก
จํานวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 
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การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  

วาระทั่วไป 
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ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง 

ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ซ่ึงใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถแบ่งคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระได)้  

2. ในกรณีมอบฉันทะ 

2.1 ผู้ รับ มอบฉันทะจะต้ องออกเสี ยงลงคะแนนตามที่ ผู้ มอบฉันทะระบุ ไว้ ในหนั งสื อมอบฉันทะเท่ านั้ น  
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่
ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ 

รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ตามที่เห็นสมควร 

วาระเลือกต้ังกรรมการ  

สําหรับวาระการเลือกต้ังกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กําหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนน
เสียง เท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกต้ังบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกต้ังในคร้ังนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้  

2. กรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทําให้เกินจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้ง 
ในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาดเพ่ือให้ได้จํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 
ในคร้ังนั้น 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้

1. ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากท่ี
ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และขอให้ทําเคร่ืองหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือช่องงดออกเสียง 
แล้วแต่กรณี ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือข้ึนเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพ่ือนําไปตรวจนับ โดยใน
การนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจาก
จํานวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 
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2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหน่ึง (เว้นแต่เป็นการออก
เสียงของ Custodian ท่ีในหนังสือมอบฉันทะกําหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) 

3. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ 
ตาความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ท่ี
ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง 

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของท่ีประชุม ในกรณีอ่ืนๆ 
ซ่ึงมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย หรือ
ข้อบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดังกล่าว 

2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 

3. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกต้ัง
กรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอก
ท่ีประชุมชั่วคราวก็ได ้ 

4. การลงคะแนนลับอาจกระทําได้เม่ือมีผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดย
ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กําหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนใน วาระที่
มีมติให้ลงคะแนนลบั 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  

เลขานุการบริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละ
วาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ี
ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 7 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  

วาระทั่วไป 

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผยโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซ่ึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 

ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง 

ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ซ่ึงใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถแบ่งคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระได)้  

2. ในกรณีมอบฉันทะ 

2.1 ผู้ รับ มอบฉันทะจะต้ องออกเสี ยงลงคะแนนตามที่ ผู้ มอบฉันทะระบุ ไว้ ในหนั งสื อมอบฉันทะเท่ า น้ั น  
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่
ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ 

รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ตามที่เห็นสมควร 

วาระเลือกต้ังกรรมการ  

สําหรับวาระการเลือกต้ังกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กําหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนน
เสียง เท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกต้ังบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกต้ังในคร้ังนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้  

2. กรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทําให้เกินจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้ง 
ในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาดเพ่ือให้ได้จํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 
ในคร้ังนั้น 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้

1. ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากท่ี
ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และขอให้ทําเคร่ืองหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือช่องงดออกเสียง 
แล้วแต่กรณี ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือข้ึนเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพ่ือนําไปตรวจนับ โดยใน
การนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจาก
จํานวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 
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